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ส่วนท่ี  1 
บทน ำ 

-------------------------- 
1. บทน ำ 
 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่ง
แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดโครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะมี
ความสอดคล้อง เชื่อมโยงวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในระดับต่างๆ และแปลงมาสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
ก าหนดให้แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา
และกิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ
นั้น เพื่อให้แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์ของแผนด ำเนินงำน 
 1) แผนการด าเนินงานเป็นการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 2) เป็นเครื่องมือใช้ในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 3) เป็นการเชื่อมโยงแผนการด าเนินงานกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือให้มีความสอดคล้องและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
 4) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ 
และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. ขั้นตอนกำรท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
 จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 5 การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

ข้อ 26 การจัดท าแผนการด าเนินงานให้ด าเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆที่
ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดท าร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนด าเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
เป็นแผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
 การขยายเวลาการจัดท าแผนและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
 แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

 
 
 

 
 
1. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
2. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
3. คณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
5. ผู้บริหารท้องถิ่น 
 
 

แผนภำพ : แสดงข้ันตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืน 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 
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ส่วนท่ี 2 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
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ผด.1 
บัญชีสรุปโครงกำรและงบประมำณ แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหว้ำ อ ำเภอศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวนโครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 
คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงกำรทั้งหมด 
จ ำนวนงบประมำณ คิดเป็นร้อยละของ 

งบประมำณทั้งหมด 
หน่วยด ำเนินกำร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน      
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
-งบลงทุน (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค) 

47 36.72 25,278,500 43.29 กองช่าง 

-งบเงินอุดหนุน 8 6.25 4,695,000 8.04 กองช่าง 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม เศรษฐกิจ 
และกำรบริหำรจัดกำร 
2.1 แผนงานการเกษตร 1 0.78 50,000 0.09 ส านักปลดั 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม      
3.1 แผนงานการศึกษา 11 8.59 4,016,489 6.88 กองการศึกษา 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 7.03 545,000 0.93 กองการศึกษา 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม      
4.1 แผนงานสาธารณสุข 1 0.78 150,000 0.26 กองสาธารณสุขฯ 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข      
5.1 แผนงานสาธารณสุข 8 6.25 883,448 1.51 กองสาธารณสุขฯ 
6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร      
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป  11 8.59 1,024,200 1.75 ส านักปลดั 
6.2 แผนงานบริหารงานคลัง 8 6.25 420,900 0.72 กองคลัง 
6.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน 8 6.25 89,700 0.15 ส านักปลดั 
6.4 แผนงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย 4 3.13 2,610,000 4.47 ส านักปลดั 
6.5 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.56 150,000 0.26 ส านักปลดั 
6.6 แผนงานเคหะและชุมชน (ค่าครุภณัฑ์) 7 5.47 250,500 0.43 กองช่าง 
6.7 แผนงานงบกลาง 3 2.34 18,236,400 31.23 ส านักปลดั 

รวม 128 100.00 58,400,137 100.00  
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ผด.2 
บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

แผนด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหว้ำ อ ำเภอศรีมหำโพธิ  จังหวัดปรำจีนบุรี 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน (ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟสัติก 

คอนกรีต บ้านหัวหว้า หมู่ 1 
จากที่นางสมคิด แสงเดือน ถึงที่นาย 
ธนสินธ์ เลิศพิพัฒน์มงคลสกุล 

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที ่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,400 
ตารางเมตร 

800,600 ม.1 กองช่าง             

2 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอลฟสัติก 
คอนกรีต บ้านหัวหว้า หมู่ 1 
จากที่นายนาวิน กิมเต๊ก ถึงที่นางกนกพร 
พิมแพง 

กว้าง 4 ม. ยาว 466 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,864 
ตารางเมตร 

621,800 ม.1 กองช่าง             

3 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหัวหว้า หมู ่
1 จากท่ีนางมณฑล สิงห์ทอง ถึงที่
นางพล กลิ่นศิร ิ

กว้าง 4 ม ยาว 50 ม. หนา 
0.50 ม. หรือพืน้ท่ีใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 200 ตาราง
เมตร 

66,000 ม.1 กองช่าง             

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมู่ 2 
จากบา้นนายพิพัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ถึงที่นาย
ประจวบ นาทุม 

กว้าง 4 ม. ยาว 98 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 392 
ตารางเมตร 

220,000 ม.2 กองช่าง             

5 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 
2 จากบ้านนางณฏัฐิณี ซื่อตรง ถึง
โนนเตาปูน 

กว้าง 3.50 ม.ยาว 72 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 252 
ตารางเมตร 
 

46,200 ม.2 กองช่าง             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บา้น
เกาะสมอ หมู่ที่ 2 จากกุฏเิจ้าอาวาส 
ถึงบ้านนางละมูล งามวงษ ์
 

รางระบายน้ า คสล.กว้าง 
0.50 ม .ยาว 114 ม. ลึก 
0.40 – 0.50 ม. พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 57 ตรม. 

600,500 ม.2 กองช่าง             

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมู่ 3 จากร้านคา้ชุมชน 
ถึงที่นายกอบศักดิ์ ขอแอบกลาง 

กว้าง 4 ม. ยาว 70 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 280 
ตารางเมตร 

160,400 ม.3 กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเกาะสมอ หมู่ 
3 จากบ้านนางเซ็ง เอื้อเฟื้อ ถึงที่
นายสุรศักดิ์ ซื่อตรง 

กว้าง 3 ม. ยาว 77 ม. 
หนา 0.80 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 231 
ตารางเมตร 

86,600 ม.3 กองช่าง             

9 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านเกาะสมอ ม.3 จากบา้น
นายส าเริง กิมเต็ก ถึงบ้านนายเส็ง มีผล 

รางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก ยาว 127 เมตร 
 

668,900 ม.3 กองช่าง             

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมู่ 4 จากบ้านนาง 
ขันทอง ค้ าชู ถึงที่นายสุเนตร สังอรดี 

กว้าง 4 ม. ยาว 167 ม.
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 668 
ตารางเมตร 

380,100 ม.4 กองช่าง             

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหายโศก หมู่ 4 
จากบ้านนางพรรณี ประคอง ถึงที่ 
นางเกสร สลิสร้อย 

กว้าง 3.00 ม. ยาว 40.50 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 141.75 
ตารางเมตร 

69,100 ม.4 กองช่าง             

 
 
 
 



7 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหายโศก หมู่ 4 
จากท่ีนางอ าพร สุขหอม ถึงบ้านนาง
มาลัย สืบจันทร์  

กว้าง 3.50 ม.ยาว 137 ม. 
หนา 0.60 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 479.50 
ตารางเมตร 

189,500 ม.4 กองช่าง             

13 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหายโศก หมู่ 4 
จากบ้านนางสาวอนงค์  โอบอ้อม   ถึงที่
นางภู พันธ์สม  

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.30 ม. ยาว 68 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 360.40 ตรม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5.40 ม.ยาว 
335 ม.หนา 0.15 ม. พื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 1,809 ตรม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 6 ม.ยาว 61 ม. 
หน้า 0.15 ม. พื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 366 ตรม.  

1,535,500 ม.4 กองช่าง             

14 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหายโศก หมู่ 4 
จากวัดเกาะแก้วสถาวร ถึงปากทางหน้า
วัดหัวซา 
 

กว้าง 2.80 ม. ยาว 580 
ม. หนา 0.80 ม. หรือพ้ืนท่ี
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,624 
ตรม. 

872,300 ม.4 กองช่าง             

15 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู่ 5 จากปากทางเข้าวัดป่าโพธิ์
แก้ว 1 ถึงสวนนางสุพรรษา วิจิตรสกุลสงู 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 240 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 840 
ตารางเมตร 

476,900 ม.5 กองช่าง             

16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู่ 5 
จากบา้นนายประภาส บุญเชิด ถึงเขตติดต่อหมู่
ที่ 4 บ้านหายโศก 

กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อย 1,400 
ตารางเมตร 

794,700 ม.5 กองช่าง             

17 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก บ้านหัวซา หมู่ 5  
จากวัดหัวซา ถึงถนนวัดหวัซา 
 

กว้าง 0.50 ม. ยาว 68 ม. 
ลึก 1 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 34 ตารางเมตร 

410,700 ม.5 กองช่าง             



8 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู่ 6 จากทางหลวงหมายเลข 
3070 ถึงประปาสระน้ าบอระเพ็ด 

ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม. ยาว 250 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 1,500 ตรม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง ม.ยาว 635 ม.
หนา 0.15 ม.พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกวา่ 3,175 ตรม. 

2,650,400 ม.6 กองช่าง             

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู่ 6 
จากบา้นนางปราณี งามวงษ์  ถึงที่นายสชุาติ 
ซ่ือตรง 

ช่วงที่ 1 กว้าง 4 ม. ยาว 50 
ม.หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 200 ตรม. 
ช่วงที่ 2 กว้าง 3 ม.ยาว 275 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 825 ตรม. 

586,400 ม.6 กองช่าง             

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหัวซา หมู่ 6 
จากบา้นร้อยตรีไพบูลย ์งามวงษ ์ถึงบ้านนางแดง 
นพคุณ 

กว้าง 3 ม. ยาว 25 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 75 
ตารางเมตร 

42,100 ม.6 กองช่าง             

21 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองกาน้ า หมู่ 7 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศรเพชร ถึงที่นาย
สอน มาส ี

กว้าง 4 ม ยาว 495 ม.
หนา 0.40 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,980 
ตารางเมตร 

441,000 ม.7 กองช่าง             

22 ตอกบ่อบาดาล บ้านหนองกาน้ า  
หมู่ที่ 7  
 

ตอกบ่อบาดาล เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 น้ิว จุดที่ 1 
บริเวณทีด่ิน น.ส.ค าภู บุญ
เรือง จุดที่ 2 บรเิวณที่ดิน
นางบุญสม มีชัย 

100,000 หมู่ 7 กองช่าง             

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 จากที่นางฝ้าย อินทร
โชติ ถึงทางสาธารณประโยชน ์
 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 247 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 988 
ตารางเมตร 

560,500 ม.8 กองช่าง             



9 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 
จากแยกถังประปา ถึงที่นายฮั้ว จันทร์สระ 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 119 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 476 
ตารางเมตร 

278,300 ม.8 กองช่าง             

25 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองหูช้าง หมู่ 8 
จากบ้านนางส ารวย ศรเพชร ถึงที่นาย
สมศักดิ์ บญุนาม 

กว้าง 4 ม ยาว 50 ม. 
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร 

32,900 หมู่ 8 กองช่าง             

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9  
จากที่นางเตือน เกาะจันทร ์ถึงบริเวณถงั
น้ าประปาหมู่บ้าน 

กว้าง 1 ม. ยาว 185 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 185 
ตารางเมตร 

124,500 ม.9 กองช่าง             

27 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 
9 จากถนนหมายเลข 3039 ถึงสวนนาง
หร่อง บริโภค 

กว้าง 3 ม ยาว 960 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,880 
ตารางเมตร 

486,700 ม.9 กองช่าง             

28 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 
9 จากท่ีนางส ารวย นิ่มนวล ถึงที่นาย 
สุมิตร ขุนเภา  

กว้าง 6 ม ยาว 250 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,500 
ตารางเมตร 

238,400 ม.9 กองช่าง             

29 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองปรือน้อย หมู่ 
9 จากท่ีนายประจวบ โพธิศรี  ถึงที่    
นางนงเยาว์ หงส์สมศร ี

กว้าง 3 ม ยาว 200 ม.
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

101,300 ม.9 กองช่าง             

 
 



10 

 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บ้านหนองนก หมู่ 10 
จากที่นางหนูเพยีร วงษ์เสนา ถึงที่นายทรงศักดิ์ 
อุปถัมภ ์

กว้าง 3.50 ม. ยาว 440
ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
1,540ตารางเมตร 

874,200 ม.10 กองช่าง             

31 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู่ 10 จากบา้นนางบรรทม 
รินทา ถึงที่นางบรรทม รินทา  

กว้าง 4 ม. ยาว 67 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 268 
ตารางเมตร 

151,700 ม.10 กองช่าง             

32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองนก หมู่ 10 จากบา้นนางเสถียร 
สุวรรณวงค์ ถึงที่นายสังวาล บิณฑะ 

กว้าง 3 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 150 
ตารางเมตร 

83,000 ม.10 กองช่าง             

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองระเนตร หมู่ 11 
จากบา้นนางระเบียบ มะโนภัย ถึงที่นางนุ่น สอน
เพ็ชร 

จ านวน 2 ชว่ง 1).กวา้ง 4.50 
ม. ยาว 189 ม.หนา 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกวา่
850 ตารางเมตร 2).กว้าง 
4.50 ม. ยาว 74 ม.หนา 
0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 333 ตารางเมตร 

660,400 ม.11 กองช่าง             

34 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองระเนตร หมู่ 
11 จากบ้านนางสุทิน ปัตสะ ถึงที่บ้าน
นางนุ่น สอนเพ็ชร 

กว้าง 4 ม ยาว 400 ม. 
หนา 0.30 ม. หรือพื้นที่
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,600 
ตารางเมตร 

300,000 ม.11 กองช่าง             

35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 
จากบา้นนางกัญญาณัฏฐ์ วงษ์ปัน ถึงที่นายเสาร์ 
ดอนทอง 

กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 680 
ตารางเมตร 

386,000 ม.12 กองช่าง             

 



11 

ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านโคกอุดมดี หมู่ 12 
จากบา้นนายสุมิตร ศรีเกษม ถึงที่นางส้มลิ้ม 
เภาเนือง 

กว้าง 4 ม. ยาว 467 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 1,868 
ตารางเมตร 

1,073,500 ม.12 กองช่าง             

37 ก่อสร้างท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโคกอุดม
ดี หมู่ที่ 12  
 

ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
นิ้ว ช่วงที่ 1 จากปากทางซอย 2 
ถึงบ้านนายประคอง ไชยบัว 
ระยะทาง 500 ม. ชว่งที่ 2 จาก
บ้านนางบุญเรือง แกว้ศรี ถึงบ้าน
นายแสวง พรหมบุตร ระยะทาง 
500 ม. 

1,200,000 หมู่ 12 กองช่าง             

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์ จากบ้านนาย
ประเสริฐ พุทธา ถึงนายสมพร เธอจะโปะ  
 

กว้าง 1 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

617,000 ม.13 กองช่าง             

39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านคลองสมบรูณ์ หมู่ 13 
จากวัดคลองสมบูรณ์ ถึงถนนสี่เลน 

กว้าง 1 ม. ยาว 600 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร 

417,900 ม.13 กองช่าง             

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 
จากทางหลวงหมายเลข 3070 ถึงที่  
น.ส.ศิดาวรรณ สุ่มเหม 

กว้าง 4 ม. ยาว 163 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 652 
ตารางเมตร 

371,900 ม.14 กองช่าง             

41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านดอนสับฟาก หมู่ 14 
จากที่นายวรรณา ดวงดี ถึงที่นางวารุณี  
พระแท่น 

กว้าง 3.50 ม. ยาว 155 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 542.50 
ตารางเมตร 

306,600 ม.14 กองช่าง             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

42 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดอนสับฟาก ม.
14 บริเวณรอบสนามกีฬาหมู่บา้น 
 

กว้าง 4 ม. ยาว 140 ม. หนา 
0.60 ม. หรือพื้นที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 560 ตรม. 

182,400 ม.14 กองช่าง             

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 
จากศาลาสวนสุขภาพ – ศาลาพ้นทุกข ์

กว้าง 5.50 ม. ยาว 260 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ใช้
สอยไม่น้อยกว่า 1,430 ตรม.
พร้อมรางระบายน้ า กว้าง 
0.50 ม. มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
260 ม. 

2,299,800 ม.15 กองช่าง             

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเกาะสมอ หมู่ 15 
รอบสวนสุขภาพ 

กว้าง 4 ม. ยาว 193 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 772 
ตารางเมตร 

1,228,600 ม.15 กองช่าง             

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านสีเสียดไทรงาม หมู่ 16 
จากบา้นนายว่อง เขยีวชอุ่ม ถึงที่นายราชัย 
วงษ์พา 

กว้าง 4 ม. ยาว 158 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 632 
ตารางเมตร 

382,600 ม.16 กองช่าง             

46 วางทอ่ประปาหมู่บ้านสีเสียดไทรงาม 
ถึงเขตติดต่อ หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ
น้อย ถึงหมู่ที่ 16 บ้านสเีสียดไทรงาม 
 

วางท่อประปาหมู่บ้านสีเสียด 
ไทรงาม จากเขตติดต่อ ม.9 
บ้านหนองปรือน้อย ถึง ม.16 
บ้านสีเสียดไทรงาม ระยะทาง 
1,428 ม. วางท่อพีวีซี ขนาด 
3 น้ิว  

300,000 หมู่ 16 กองช่าง             

47 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองไฮ หมู่ 
17 จากหนา้วัดหนองระเนตร ถึงทางแยก
เข้าต าบลหนองโพรง 

กว้าง 5 ม. ยาว 860 ม. 
หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ 
ใช้สอยไม่น้อยกว่า 4,300 
ตารางเมตร 

800,600 ม.17 กองช่าง             
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 

ศรีมหาโพธิ (หมู่ 17 บ้านหนองไฮ) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทาง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. 
ขนาด 250 วัตต์ 
ระยะทางประมาณ 
1,400 ม. 

1,120,000 หมู่ 17 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 7 บ้านหนองกาน้ า) 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากท่ีนางสาวสุพัตรา ศร
เพชร ถึงที่นายสอน มาส ี

65,000 หมู่ 7 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 6 บ้านหัวซา) 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
จากท่ีนายริ้ว ยะโสวงษ์ ถึง
ที่นายเสรี มะสุใส 

190,000 หมู่ 6 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 3 บ้านเกาะสมอ) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางจากบ้านนายอ าไพ 
กองมณี ถึงเขตติดต่อ ม.6 
แบบก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม.
ขนาด 250 วัตต์ 
ระยะทางยาวประมาณ 
800 ม. 

640,000 หมู่ 3 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 15 บ้านเกาะสมอ) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางจากสวนสุขภาพ ถึง
เขตติดต่อ ม.6 แบบกิ่ง
เดี่ยว สูง 9 ม.ขนาด 250 
วัตต์ ระยะทางยาว
ประมาณ 985 ม. 

800,000 หมู่ 15 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1.2 แผนงำนเคหะและชุมชน (งบเงินอุดหนุน) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 

ศรีมหาโพธิ (หมู่ 13 บ้านคลองสมบูรณ์) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางจากบ้านนายมี ศรี
ชนะ ถึงวัดคลองสมบูรณ์ 
แบบก่ิงเดี่ยว สูง 9 ม.
ขนาด 250 วัตต์ 
ระยะทางยาวประมาณ 
221 ม. 

200,000 หมู่ 13 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 16 บ้านสีเสียดไทรงาม) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางจากบ้านนายประจวบ 
โพธิ์ศรี ถึงถนนสี่เลน แบบ
กิ่งเดี่ยว สูง 9 ม. ขนาด 
250 วัตต์ ระยะทางยาว
ประมาณ 682 ม. 

560,000 หมู่ 16 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 

            

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ (หมู่ 11 บ้านหนองระเนตร) 
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างราย
ทางจากเขตติดต่อหมู่ 10
ถึงบ้านนายประสิทธ์ิ    
อับดุลเลาะห์ แบบก่ิงเดี่ยว 
สูง 9 ม. ขนาด 250 วัตต์ 
ระยะทางยาวประมาณ 
1,400 ม. 

1,120,000 หมู่ 11 การไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเกษตรกรรม เศรษฐกิจ และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
 2.1 แผนงำนกำรเกษตร (งบเงินอุดหนุน) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการพัฒนาบทบาทหน้าท่ีผู้น าท้องถิ่น 

ท้องที่ อ าเภอศรีมหาโพธิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอศรี
มหาโพธิ เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมการจัดงาน
ด าเนินการฝึกอบรมและ
ค่าด าเนินการ ฯลฯ 
 

50,000 ต าบล 
หัวหว้า 

ส านักปลดั             
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 3.1 แผนงำนกำรศึกษำ  
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดังานวันเด็กต าบลหัวหว้า 

 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรม
การแสดงของเด็ก ค่าเช่า
เต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง 
ค่าเช่าสไลเดอร์ของเล่น
เด็ก และรายการอื่นๆ 
ฯลฯ 

80,000 โรงเรียน 
ชุมชนบ้าน
เกาะสมอ 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการเด็กต าบลหัวหว้าโตไปไมโ่กง เพื่อกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนในต าบลหัวหว้า 
จ านวน 5 ร.ร.รักความ
ถูกต้องและความเป็น
ธรรม ต่อต้านการทุจริต
คอรัปช่ัน ไม่โกงทุก
รูปแบบ เพื่อเป็นค่าอาหาร 
วัสดุการอบรม ค่าวิทยากร 
และค่าอื่นๆ 

40,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
การศึกษา 

            

3 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนที่   แบบ
ลากจูง 

ตู้ล าโพงขนาด 15 น้ิว 
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 450 
วัตต์ มีช่องส าหรับเสียบ 
USB พร้อมไมค์ลอยมือถือ 
2 ตัว รองรับบลูทูธ มีล้อ
ลากสามารถเคลื่อนย้ายได ้

10,300 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
การศึกษา 

            

4 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 12 
นิ้ว) จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
การศึกษา 
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ล าดับ 

ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อสื่อ วัสดุการเรียนการ
สอน 
(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหัวซา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวเด็กเล็ก 
จ านวน 39 คนๆละ 1,700 บ.เปน็
เงิน 66,300 บ. 

66,300 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

6 โครงการค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัว
ซา 

ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 คนๆละ 
20 บาท จ านวน 245 วัน เป็นเงนิ 
191,100 บ.(กรณีมีเด็กเพิ่มภายหลัง 
จ านวน 5 คนๆละ 20 บ.จ านวน 
245 วัน เป็นเงิน 24,500 บ.)  รวม 
215,600 บ.  

215,600 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นหัวซา 

-ค่าหนังสือเรียน จ านวน 7,800 บ. 
-ค่าอุปกรณ์การเรยีน จ านวน 7,800 
บ. 
-ค่าเครื่องแบบนักเรยีน 
จ านวน 11,700 บ. 
-ค่ากิจกรรมการพัฒนาคณุภาพผู้เรียน 
จ านวน 16,770 บาท 

44,070 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

8 ค่าวัสดสุ านักงาน จัดซื้อโต๊ะ 
– เก้าอี้ส าหรับเด็กอนุบาล 
(ขาเหลี่ยม) 

โต๊ะขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 120 
ซม. สูง 50 ซม. เก้าอ้ีขนาด กว้าง 30 
ซม. ลึก 33 ซม.สูง 32 ซม. ราคาชุด
ละ 3,900 บ. จ านวน 7  ชุด 

27,300 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 

            

9 ค่าจัดซื้อช้ันวางของ จ านวน 10 ช่อง มีฝาหลัง ขนาดกว้าง 
35 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 90 ซม. 
ราคาตัวละ 3,900 บ. จ านวน 3 ตัว 

11,700 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ค่าอาหารเสรมิ (นม) -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวซา จ านวน 
39 คนๆละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วันเป็นเงิน 74,732 
บาท 
-โรงเรียนวดัหนองหูช้าง จ านวน 93 
คนๆละ 7.37 จ านวน 260 วัน เป็น
เงิน 178,207 บาท 
-โรงเรียนหัวซาวิทยา จ านวน 82 
คนๆละ 7.37 จ านวน 260 วัน เป็น
เงิน 157,129 บาท 
-โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ จ านวน 
188 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน เป็นเงิน 
360,246 บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จ านวน 
114 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 
260 วัน เป็นเงิน 
218,447 บาท 
-โรงเรียนวดัเนินผาสุก 
จ านวน 90 คนๆละ 7.37 บาท 
จ านวน 260 วัน เป็นเงิน 172,458 
บาท 
-ตั้งงบประมาณส าหรับเพิ่มเติม กรณีมี
เด็กและนักเรยีนเพิ่มเติมภายหลัง 
จ านวน 30,000 บาท 

1,191,219 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

บ้านหัวซา 
 

โรงเรียน
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาค่าอาหาร
กลางวัน 

-โรงเรียนวดัหนองหูช้าง 
จ านวน 93 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 
372,000 บาท 
-โรงเรียนหัวซาวิทยา 
จ านวน 82 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 
328,000 บาท 
-โรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอ 
จ านวน 188 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 
752,000 บาท 
-โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 
จ านวน 114 คนๆละ 20 บาท 
จ านวน 200 วัน เป็นเงิน 
456,000 บาท 
-โรงเรียนวดัเนินผาสุก 
จ านวน 90 คนๆละ 20 
บาท จ านวน 200 วัน 
เป็นเงิน 360,000 บาท 
-ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
เพิ่มเตมิ กรณมีีเด็กนักเรียน
เพิ่มเตมิภายหลัง 
จ านวน 40,000 บาท 
 

2,308,000 โรงเรียน 
สังกัด 
สพฐ. 

กอง
การศึกษา 
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 3.2 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการแข่งขันกีฬาก านัน ผู้ใหญบ่้าน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬาก านันผู้ใหญ่บ้าน 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

30,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง
การศึกษา 

            

2 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต าบลหัวหว้า 
ต้านยาเสพติด 

ด าเนินการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลต าบลหัวหว้า 
 

50,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง
การศึกษา 

            

3 โครงการส่งเสริมเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิอ าเภอ
ศรีมหาโพธิ ประจ าปี 2563 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ 
อ าเภอ ในการจัดท า
โครงการ 
 

20,000 อ าเภอ กอง 
การศึกษา 

            

4 โครงการงานรัฐพิธีและพระราชพธิีต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียม
สถานท่ี ค่าธงชาติ ค่าธง
เฉลิมพระเกียรติ ค่าเสาธง 
ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์
ค่าจัดซุ้ม ค่าเครื่องไฟฟ้า 
ค่าพุ ค่าดอกไม้ ฯล 
 

210,000 ต าบล 
หัวหว้า 

กอง 
การศึกษา 

            

5 โครงการสืบสานประเพณลีอยกระทง ค่าใช้จ่ายในการเตรียม
สถานท่ี ค่าเครื่องเสียง ค่า
เครื่องไฟฟ้า ค่าน้ าดืม่ ค่า
น้ าแข็ง ค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 
ฯลฯ 

60,000 หมู่ 15 กอง 
การศึกษา 
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการมาฆปรูมีศรีปราจีน เพื่อจัดกิจกรรมในวัน 
มาฆปูรมีศรีปราจีนของ
จังหวัดปราจีนบรุ ี

60,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
การศึกษา 

            

7 โครงการหล่อเทียนพรรษา จัดกิจกรรมการหล่อเทียน 
พรรษา เพื่อน าไปถวายวดั
ในเขตต าบลหัวหว้า 

20,000 ต าบล 
หัวหวา้ 

กอง 
การศึกษา 

            

8 โครงการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ต าบล
หัวหว้า 

จัดกิจกรรมงานอนุรักษ ์
ประเพณีสงกรานต ์

50,000 หมู่ 2 กอง 
การศึกษา 

            

9 โครงการจดังานรัฐพิธี และงานพิธขีอง 
สถาบันส าคญัหลักของชาติ อ าเภอ 
ศรีมหาโพธิ 

อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดงานให้อ าเภอ 

45,000 อ าเภอ กอง 
การศึกษา 

            

 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม 
 4.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาศักยภาพและ
ฝึกอบรมกับประชาชน
และผูเ้กี่ยวข้องในการคัด
แยกขยะก่อนท้ิง เพื่อเป็น
ค่าปากกา สมดุ ค่าจ้าง 
เหมารถยนต์ไปศึกษาดู
งาน ค่าอาหาร ค่าวิทยากร
ค่าที่พัก ค่ารายจ่ายอื่น 
ฯลฯ 

150,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข 
 5.1 แผนงำนสำธำรณสุข 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภยั 

จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี  

ค่าส ารวจข้อมูลจ านวน
สุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ จ านวน 
2,768 ตัวๆละ 6 บาท 
จ านวน 2 ครั้ง (ครั้งแรก
ภายในเดือนธันวาคมและ 
มิถุนายน) 

16,608 ต าบล 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพษิสุนัข
บ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีน  
ยาคุมก าเนดิ ท าหมัน 
เข็มฉีดยา ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ 

100,000 ต าบล 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

3 โครงการจดัซื้อวัสดุวิทยาศาสตรห์รือ 
การแพทย์ 

1.จัดซื้อสารเคมีก าจัด 
ยุงลาย (ทรายอะเบท) 
จ านวน 44 ถังๆละ 
3,000 บาท เป็นเงิน 
132,000 บาท 
2.จัดซื้อน้ ายาพ่นหมอก
ควัน จ านวน 40 ขวดๆละ 
1,300 บาท เป็นเงิน 
52,000 บาท 

184,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญงิ สมเด็จ
พระเจ้าน้องนางเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี  
 

จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า จ านวน 
2,768 ตัวๆละ 30 บาท 

83,040                                                                    อบต. 
หัวหว้า 

กอง
สาธารณสุข 
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องขยายเสยีงเคลื่อนที่ 
แบบลากจูง 

ตู้ล าโพง 15 น้ิว ก าลังขับ
ไม่น้อยกว่า 450 วัตต์ มี
ช่องส าหรับเสยีบ USB 
พร้อมไมคล์อยมือถือ 2 
ตัว รองรับบลูทูธ มลี้อลาก
สามารถเคลื่อนย้ายได ้

10,300 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

6 จัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล RAM 8 GB 
หน่วยจัดเก็บข้อมลู 120 
GB จอภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว 

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

7 โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนส าหรับการ 
ด าเนินงานตามแนวพระ 
ราชด ารดิ้านสาธารณสุข 
หมู่บ้านละ 20,000 บาท 
จ านวน 17 หมู่บ้าน 

340,000 ต าบล 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 

            

8 โครงการสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาสาธารณสุขมลูฐานชุมชน 

เงินอุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน
สาธารณสุขมูลฐาน 
จ านวน จ านวน 17 
หมู่บ้านๆละ 7,500 บาท 

127,500 ต าบล 
หัวหว้า 

กอง 
สาธารณสุข 
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 6.1 แผนงำนบริหำรทั่วไป 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม จัดศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

500,000 นอก 
สถานท่ี 

ส านักปลัด             

2 โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงการ คา่
น้ าดื่ม ค่าอาหารว่าง 
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ฯลฯ 

30,000 ต าบล 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

จัดศึกษาดูงานและฝึกอบรม 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

90,000 นอก 
สถานท่ี 

ส านักปลัด             

4 จัดซื้อเก้าอ้ีพลาสติกอเนกประสงคม์ี 
พนักพิง  

เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง 
รองรับน้ าหนักสูงสุดได้ 80 
กก.ขนาดกว้าง 50 ซม.ลึก 
47 ซม.สูง 81 ซม. จ านวน 
400 ตัวๆละ 300 บาท 

120,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

5 ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้บุนวม (เกา้อี้ 
จัดเลีย้ง) 

ขึ้นโครงไม้อดับุนวม หรือ
ฟองน้ า ขาและพนักข้ึนโครง
เหล็กชุบโครเมีย่ม รองขา
ด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด 
รองรับน้ าหนัก 80 กก.กว้าง 
45 ซม.ลึก 40 ซม.สูง 90 
ซม.จ านวน 200 ตัวๆละ 
920 บ.  

184,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องขยายเสยีงเคลื่อนที่ 
แบบลากจูง 

ตู้ล าโพงขนาด 15 น้ิว 
ก าลังขับไม่น้อยกว่า 450 
วัตต์ มีช่องเสียบ USB 
พร้อมไมคล์อยมือถือ 2 
ตัว รองรับบลูทูธ มลี้อลาก
สามารถเคลื่อนย้ายได ้

10,300 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

7 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 
นิ้ว (โดยประมาณ) จอ
ม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับ
จอ ขึ้น ลง หยุด ด้วย
สวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล 
ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลล์ 
50 เฮิรตซ์  

15,300 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

8 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัด
แต่งพุ่มไม้  

เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 
2 จังหวะ ความจุกระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 21 ซีซี 
เครื่องยนตไ์ม่น้อยกว่า 
0.8 แรงม้า ใบมีดตดั
ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 
จ านวน 2 เครื่องๆละ 
11,000 บาท 

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

9 จัดซื้อครภุัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัด
หญ้าแบบข้อแข็ง  

เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงมา้ กระบอก
สูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี 
จ านวน 3 เครื่องๆละ 
9,500 บาท  

28,500 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
ส าหรับงานประมวลผล 
RAM ไม่น้อยกว่า 8 GB มี
หน่วยจัดเก็บข้อมลูไม่น้อย
กว่า 120 GB จอภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

11 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ 
(Smart Card Reader)   

สามารถอ่านและเขียน
ข้อมูลในบัตรแบบ
เอนกประสงค์  เชื่อมต่อ 
USB ได้ จ านวน 3 
เครื่องๆละ 700 บาท 

2,100 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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6.2 แผนงำนบริหำรทั่วไป (งำนบริหำรงำนคลัง) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการจดัการอบรมด้านคอมพิวเตอร ์

งานแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน 
จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร ์
งานแผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สิน 

20,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

2 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษี 
และทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษ ี
และทรัพยส์ิน 

300,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

3 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน เก้าอีส้ านักงาน  - เก้าอี้ส านักงานขนาดไม่
น้อยกว่า 60 x 62 x 92 
ซม. ราคาตัวละ 2,800บ.
จ านวน 4 ตัว เป็นเงิน 
11,200 บ. 
-เก้าอี้ส านักงานขนาดไม่
น้อยกว่า 62 x 72 x 
116 ซม.ราคาตัวละ 
4,900 บ.จ านวน 1 ตัว 

16,100 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

4 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ตู้ 2 บาน มือจับ
เขาควาย 

ขนาดไม่น้อยกว่า 914 x 
457 x 1,829 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 5,500 บาท 
จ านวน 5 ตัว 

27,500 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

5 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ตู้บานเลือ่น
กระจกสูง 
 

ขนาดไม่น้อยกว่า 914 x 
457 x 1,829 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 4,500 บาท 
จ านวน 5 ตัว 

22,500 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

6 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ตู้บานเลือ่นทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 
x 410 x 879 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 4,500 บาท 
จ านวน 2 ตัว 

9,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน ตู้เอกสารแฟ้ม
แขวน 

ขนาดไม่น้อยกว่า 464 x 
610 x 1,020 มลิลิเมตร 
ราคาตัวละ 3,800 บาท 
จ านวน 1 ตัว 

3,800 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             

8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค 
ส าหรับประมวลผล RAM 
ไม่น้อยกว่า 8 GB หน่วย
จัดเก็บข้อมลูขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB 
จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
12 น้ิว 

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองคลัง             
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6.3 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน เก้าอี้ส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 

62 x 92 ซม. ราคาตัวละ 
2,800 บาท จ านวน 1 
ตัว  

2,800 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

2 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู  
สวิตซ์ 1 ตัว ท่อทองแดง
ไปกลับ หุ้มฉนวนยาว 4 
ม. สายไฟยาวไม่เกิน 15 
ม. จ านวน 1 เครื่อง  

47,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

3 ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,185 
x 410 x 879 ซม.
จ านวน 1 ตู ้
 

4,500 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

4 ตู้เสื้อผ้า มือจับเขาควาย ขนาดไม่น้อยกว่า 914 x 
533 x 1,829 ซม. ราคา
ตัวละ 5,500 บาท 
จ านวน 1 ตู้  

5,500 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

5 ตู้เสื้อผ้า มือจับผัง ขนาดไม่น้อยกว่า 914 x 
533 x 1,829 ซม. ราคา
ตัวละ 5,500 บาท 
จ านวน 1 ตู ้

5,500 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

6 ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง แท่นปืนฉดีน้ า
พร้อมหัวฉีดล าตรง 

แท่งปืนฉีดน้ าขนาด 2.5 
นิ้ว หัวฉีดล าตรง 2.5 x 
15 นิ้ว วัสดุอลูมเินียม 
จ านวน 1 ชุด 
 

15,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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ล าดับ 
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบ 
ประมาณ 

สถานท่ี
ด าเนินการ 

หน่วย
ด าเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ชุดกล่องเสียงขนาด 200 วัตต์ พร้อม
ล าโพง 

เครื่องขยายเสียง
อิเล็กทรอนิกสไ์ซเรน 
ก าลังขยายไม่ต่ ากว่า 100 
วัตต์ พร้อมแตรขอทาง มี
ไมโครโฟนส าหรับพูด
กระจายเสียงได้
สัญญาณเสียงไม่น้อยกว่า 
3 แบบ 

1,900 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

8 สัญญาณไฟเลน (วาบวาบ) สัญญาณไฟวาบสีแดง 
ชนิดหลอด แอลอีดี 
รูปทรงรี ขนาด 24 โวลท์ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 
120 ซม. เพื่อใช้กับรถน้ า
อเนกประสงค์ จ านวน 1 
ชุด  

7,500 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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6.4 แผนงำนป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการปกป้องสถาบันส าคญัของชาติ จัดท าโครงการปกป้อง 

สถาบันส าคญัของชาต ิ
 

50,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ 

ด าเนินการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 
 

40,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

3 จัดซื้อวัสดเุครื่องดับเพลิง จัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง 
ชนิดยางสังเคราะห์ PVC 
ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 20  
เมตร พร้อมข้อต่อสวมเร็ว 
ทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว 
จ านวน 2 เส้นๆละ 
10,000 บาท 
 

20,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

4 ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซื้อรถ
กระเช้าซ่อมไฟฟ้า  

ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
12 เมตร ขนาด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดเีซล มีก าลัง
แรงม้าไม่น้อยกว่า 150 
แรงม้า 
 

2,500,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             
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6.5 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 

ยาเสพตดิ 
จัดนิทรรศการ และท า
ป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับยาเสพติด 

50,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ (อุดหนุนอ าเภอ) 

อุดหนุนอ าเภอ 100,000 อ าเภอ ส านักปลัด             

 
 

6.6 แผนงำนเคหะและชุมชน (งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์) 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เก้าอี้ส านักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 62 x 92ซม. 

ราคาตัวละ 2,800 บ. จ านวน 5 ตัว 
14,000 อบต. 

หัวหว้า 
กองช่าง             

2 โต๊ะท างานหน้าเหล็ก PVC  โต๊ะ 7 ลิ้นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 
1,524 x 762 x 759 มลิลเิมตร 
ราคาตัวละ 7,500 บาท จ านวน 5ตัว 

37,500 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             

3 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 
แบบท่ี 2 จอภาพ 19 น้ิว จ านวน 5 
เครื่อง 

150,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             

4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  ส าหรับประมวลผล RAM 8 GB ขนาด
ความจุ 1 TB หรือไม่น้อยกว่า 120 
GB  

22,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             

5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 
x1,200 dpi ความเร็วในการพิมพ์ไม่
น้อยกว่า 17 หน้าต่อนาที ถาดใส่
กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  

6,300 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             
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ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 เครื่องพิมพ์เลเซอร ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด 

Network แบบท่ี 1 ราคา 10,000 บ.
จ านวน 2 เครื่อง 
 

20,000 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             

7 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์  

อปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
 

700 อบต. 
หัวหว้า 

กองช่าง             

 
 

6.7 แผนงำนงบกลำง 
ล าดับ 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
สถานท่ี

ด าเนินการ 
หน่วย

ด าเนินการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

ต าบลหัวหว้า จ านวน 12 
เดือน 

14,262,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 
ต าบลหัวหว้า จ านวน 12 
เดือน 

3,840,000 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
(คนละ 500 บาท) 

จ่ายค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
ต าบลหัวหว้า จ านวน 12 
เดือน  

134,400 อบต. 
หัวหว้า 

ส านักปลัด             

 
 
 
 


